Pracovný list

4. december: sv. Barbora, panna a mučenica
sa narodila okolo roku 273 v Nikomédii
(Turecko) v pohanskej rodine.
Pre neposlušnosť (nechcela sa podvoliť
otcovi a vydať sa) ju otec tyran Dioskur
zavrel do veže, ktorú dal postaviť na
tento účel. Tu, v samote, začala
študovať a tu aj tajne prijala krst.
Počas otcovej neprítomnosti dala
vybúrať do veže ešte jedno okno a tak
namiesto dvoch okien boli na veži tri,
čo malo pre ňu symbolizovať
Najsvätejšiu Trojicu. Dioskur sa rozzúril
a vydal ju civilnému tribunálu.
Strašným spôsobom bola mučená
a nakoniec ju vlastný otec sťal mečom.
Pramene uvádzajú, že sa to stalo
4. decembra 290. Iné pramene hovoria
o roku 306. Boh však veľmi rýchlo
potrestal
jej
prenasledovateľov.
Legenda hovorí, že kým anjeli niesli jej
dušu do neba, blesk zasiahol Dioskura
a priviedol ho pred Boží súd.
Sv. Babora patrila medzi tzv. štrnástich
pomocníkov v núdzi.
Na Slovensku je sv. Barbora uctievaná baníkmi v oblasti Handlovej, Kremnice, Banskej Štiavnice
a Slovenského Rudohoria, pretože podľa legendy, keď ju otec prenasledoval a sv. Barbora utekala,
roztvorila sa pred ňou skala a sv. Barbora sa do nej skryla. V deň jej spomienky sa odrezáva vetvička
z čerešne, tvz. Barborka, dá sa do vody a na Vianoce rozkvitne.
Osemsmerovka s tajničkou:

BANÍCI, BARBORA, BLESK, BOŽÍSÚD, HĽADAŤ,
KADIDLO, KALICH, KRÍŽ, LEGENDA, LÁSKA,
MUČENÍCTVO, NÁDEJ, NÚDZA, OBETA, ODVAHA,
OTEC, PANNA, POHANKA, POKOJ, POMOCNÍK,
PRENASLEDOVANIE, RADOSŤ, RÍMSKARÍŠA,
SKALA,
SLOBODA,
STVORITEĽ,
SVÄTÁ,
SVÄTÉPÍSMO,
TAJOMSTVO,
TRIBUNÁL,
VEČNÝŽIVOT, VEŽA, VZKRIESENIE, ZÁKON,
ŠTÚDIUM
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sr. M. Faustína Zaťková, FDC

4. december: sv. Barbora, panna a mučenica
Symboly sv. Barbory:

ČEREŠŇA
Vetvička vložená
do vody
na sviatok sv.
Barbory
na Vianoce
rozkvitne

ĽALIA

KALICH S
HOSTIOU

Symbol čistoty
a panenstva

Eucharistická
úcta
sv. Barbory

PALMOVÁ
RATOLESŤ

Symbol
mučeníctva

DELO

VEŽA S TROMI
OKNAMI

FAKĽA

Sv. Barbora je patrónkou aj
delostrelcov a pyrotechnikov

Väzenie sv. Barbory
– veža. Tri okná
symbolizujú Najsv.
Trojicu

Sv. Barbora je
pomocnicou
v núdzi. Fakľa
symbol svetla
a pomoci

Vypíš pod obrázky zvýraznené písmená a dostaneš čnosť, ktorou sa vyznačovala sv. Barbora.
Kde na Slovensku sa nachádzajú kostoly sv. Barbory?

aniliŽ

ačtyB

acinrezaJ

eičvO

eidarhdoP ékcevalP

avalsitarB

ynačakS

